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 )شركة مساھمة سعودية( الفرنسي للتأمين التعاونيالسعودي اليانز  شركة
  الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

)مراجعةغير (  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠المنتھية في  للفترة 
  

 نشطة الرئيسيةألالتنظيم وا .١
مسجلة في المملكة العربية السعودية  -  شركة مساھمة سعودية - ) الشركة(الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني 

مل عت). م٢٠٠٧يوليو  ١٢الموافق (ھـ ١٤٢٨جمادي الثاني  ٢٦بتاريخ  ١٠١٠٢٣٥٦٠١بموجب السجل التجاري رقم 
               كما في  ٤٩٨عدد موظفي الشركة بلغ . )٧: ٢٠١٠( فروع بالمملكة العربية السعودية ٧الشركة من خالل 

  .)٣٩١: ٢٠١٠( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  :يقع المركز الرئيسي للشركة في الرياض بالمملكة العربية السعودية وعنوانه كالتالي

  مبنى الصفوة التجاري

  ٣٥٤٠ب .ص

  ١١٤٨١الرياض 

  المملكة العربية السعودية

تم إدراج . السعوديةتتمثل أھداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بھا في المملكة العربية 
  .م٢٠٠٧يوليو  ٢٣الموافق  ھـ١٤٢٨رجب  ٩الشركة في سوق األسھم السعودية في 

  
 العمليات التجارية  .٢

 ١٨بتاريخ  ٦٠/تم ترخيص الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية طبقاً للمرسوم الملكي رقم م
  بتاريخ ٢٣٣، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم )٢٠٠٦أكتوبر  ١١الموافق ( ھـ١٤٢٧رمضان 

  ).٢٠٠٦أكتوبر  ٩الموافق ( ھـ١٤٢٧رمضان  ١٦
  

م، تم تقديم طلب لمعالي وزير التجارة والصناعة في المملكة ٢٠٠٧مارس  ٢٦وبعد إتمام عملية اإلكتتاب العام بتاريخ 
، أصدرت وزارة )٢٠٠٧يونيو  ٢٤الموافق ( ھـ١٤٢٨الثاني  ىجماد ٨وفي . العربية السعودية لإلعالن عن تأسيس الشركة

  .التجارة والصناعة قراراً باإلعالن عن تأسيس الشركة
  

منحت مؤسسة النقد العربي السعودي الشركة الموافقة لمزاولة نشاطھا بعد إعتماد المنتجات وإكمال  ٢٠٠٨ مارسخالل 
  .المتطلبات النظامية األخرى

 
 العرضأسس  .٣

ً لمعي ٢٠١١ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة              ار المحاسبة الدوليـوفقا
  .التقـارير الماليـة األوليـة – ٣٤م ـرق

إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية و يجب أن تقرأ 
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١سنة المنتھية في لمع القوائم المالية المراجعة للشركة ل جنبا إلى جنب

الضرورية ) التي تشمل التعديالت المكررة العادية( س جميع التعديالت إن القوائم المالية األولية الموجزة تعك ،في رأي االدارة
  .ان نتائج الشركة األولية قد ال تكون مؤشراَ لنتائجھا السنوية. لعرض بعدل النتائج األولية  للفترة التي تم عرضھا

  .للشركة الرئيسيةعملة وھي  ،باللایر السعودي الموجزة تم عرض  القوائم المالية األولية
  



  
 
 )شركة مساھمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونياليانز  شركة

 )تتمة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 )مراجعةغير (  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للفترة المنتھية في 

 

١٠ 
 

  الھامة السياسات المحاسبية .٤

ھي متماشية مع تلك السياسات التي أستخدمت في  الموجزة إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالية األولية
كما ھـي معروضـة في تلك القوائم المالية بإستثناء إعتماد التعديالت و  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١القوائـم الماليـة السنويـة للسنة المنتھية في 

  :وائم المالية للشركةالتنقيحات التالية على المعايير القائمة و المذكورة أدناه التي ليس لھا أثر مالي على الق

   ٢٠١٠التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية 

 عرض القوائم المالية – ١معيار المحاسبة الدولي  -
 )٢٠٠٩تعديل ( اإلفصاح األطراف ذات العالقة  – ٢٤ي لمعيار المحاسبة الدو -
 التقارير المالية األولية – ٣٤معيار المحاسبة الدولي  -
 اتاإلفصاح: األدوات المالية  – ٧ المالية الدوليةالتقارير معيار  -

 
  .لم يكن لھذه التعديالت والتعديالت األخرى أي تأثير جوھري على السياسات المحاسبية ، المركز المالي و نتائج الشركة

  
  صافي األقساط المكتسبة .٥

 

  
  )غير مراجعة(

  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر تسعةلل
  )لایر سعودي( 

  صافي  التأمين يحصة معيد  جمالياإل  
        

 ١٥٠،٧٢١،٠٧٥ (٢٦٩،٩٠٥،٨٠٦) ٤٢٠،٦٢٦،٨٨١  التأمين العام
 ١٢١،٢٣٨،٨٢٩ (٨،٧١١،١٨٢) ١٢٩،٩٥٠،٠١١  الحماية واإلدخارتأمين 

 ٢٧١،٩٥٩،٩٠٤ (٢٧٨،٦١٦،٩٨٨) ٥٥٠،٥٧٦،٨٩٢  األقساط المكتتبة
 (٦،٠٦٨،٩٢٤) ٣٦،٥٥٨،٤٢٨ (٤٢،٦٢٧،٣٥٢)  التغير في إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٢٦٥،٨٩٠،٩٨٠ (٢٤٢،٠٥٨،٥٦٠) ٥٠٧،٩٤٩،٥٤٠  األقساط المكتسبة
  
 

  
  )مراجعةغير (

  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةلل
  )لایر سعودي( 

  صافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي  
        

 ١٤٦،٦٣٦،١٢٦ (٢٢٨،٤٠٤،٥٧٥) ٣٧٥،٠٤٠،٧٠١  التأمين العام

 ٢٣،٦٤٣،٩٢٠ (٣،٥٨٣،٦٩٥) ٢٧،٢٢٧،٦١٥  الحماية واإلدخارتأمين 

 ١٧٠،٢٨٠،٠٤٦ (٢٣١،٩٨٨،٢٧٠) ٤٠٢،٢٦٨،٣١٦  األقساط المكتتبة
 (٢٣،٤١٦،١٣٩) ٣٥،٤٩٦،٤٢٨ (٥٨،٩١٢،٥٦٧)  التغير في إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة

 ١٤٦،٨٦٣،٩٠٧ (١٩٦،٤٩١،٨٤٢) ٣٤٣،٣٥٥،٧٤٩  األقساط المكتسبة
  
  



  
 
 )شركة مساھمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونياليانز  شركة

 )تتمة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 )مراجعةغير (  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للفترة المنتھية في 

 

١١ 
 

  
  مطالبات تحت التسوية .٦

  

  
  )غير مراجعة(
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠كما في 

  )لایر سعودي( 
  صافي  حصة معيدي التأمين  جمالياإل  
     

 ٤٢،٢٤٧،٩٧٣ (١٣٧،٩٤٢،٢٠٢) ١٨٠،١٩٠،١٧٥  تأمين العامال
 ١،٢١٧،٤٧١ (٣٦٨،٤٨٠)  ١،٥٨٥،٩٥١  الحماية واإلدخارتأمين 

 ٤٣،٤٦٥،٤٤٤ (١٣٨،٣١٠،٦٨٢)١٨١،٧٧٦،١٢٦  جمالي مطالبات التأمين تحت التسويةإ
  
  

  
  )مراجعة( 

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في 
  )لایر سعودي( 

  صافي  حصة معيدي التأمين  جمالياإل  
     

 ٣١،٨٢٤،٨١١ (٤٧،٨٠١،٥٨٣) ٧٩،٦٢٦،٣٩٤  التأمين العام
 ٦٠٩،٣٧٦      (١٢٩،٣٠٠)     ٧٣٨،٦٧٦  الحماية واإلدخارتأمين 

 ٣٢،٤٣٤،١٨٧ (٤٧،٩٣٠،٨٨٣) ٨٠،٣٦٥،٠٧٠  تحت التسويةالتأمين إجمالي مطالبات 
  
  

  وديعة نظامية .٧
  

داع  ركة بإي ت الش عودية، قام ة الس ة العربي ي المملك ة ف أمين المتبع ة الت اً ألنظم دفوع، % ١٠طبق ا الم ن رأس مالھ غو م  بمبل
ل  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ده من قب م تحدي ك ت دى بن ي لایر سعودي ل د العرب درھا شتالسعودي، ومؤسسة النق تحقة وق دة المس ى الفائ مل عل

ة إن . )٢٠١٠: لایر سعودي  ٧٦،٠٢٥( لایر سعودي ٧٦،٠٢٥ ة النظامي ذه الوديع ة للسحب ھ ر قابل د غي ة مؤسسة النق دون موافق ب
  .حليف للشركة ،يتم االحتفاظ بھذه الوديعة النظامية لدى البنك السعودي الفرنسي. العربي السعودي

  
  

 ستثماراتاإل .٨
  :كما يلي ستثماراتتم تصنيف اإل

  )غير مراجعة(    
 ٢٠١١ سبتمبر ٣٠كما في 

 لایر سعودي

  )مراجعة(
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في 

  لایر سعودي
         متاحة للبيع

 ٩٧،٩٩٣،٨٢٨  ١٢٦،٥٩٦،٩١٨        )أ (   أسھم مدرجة -
 ٣،٢٢٣،٠٧٨  ٣،٢٢٣،٠٧٨  )ب (   أسھم غير مدرجة -

               ١٠١،٢١٦،٩٠٦              ١٢٩،٨١٩،٩٩٦ 
  
          



  
 
 )شركة مساھمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونياليانز  شركة

 )تتمة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 )مراجعةغير (  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للفترة المنتھية في 

 

١٢ 
 

 
 تتمة - ستثماراتاإل .٨

 أسھم مدرجة – متاحة للبيع  ) أ
 

 
  )غير مراجعة( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠كما في 

  لایر سعودي

 القيمة السوقية التكلفة
غير ) خسائر( أرباح 

 محققة
 ٥٦٢،٥٠٠ ٢٣،٥٦٨،٧٥٠ ٢٣،٠٠٦،٢٥٠  سندات البنك السعودي الفرنسي بالدوالر األمريكي

 - ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠  صكوك بنك الجزيرة
 ٢٨٤،٢٧٣ ٢٠،٢٨٤،٢٧٣ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠  )مدار من قبل الراجحي(صندوق البضائع باللایر السعودي 

                                    صندوق أسواق المال باللایر السعودي
 ٧٨،٨٣١ ١٥،٠٧٨،٨٣١ ١٥،٠٠٠،٠٠٠  )السعودي الفرنسي كاممدار من قبل (

 ٢٥٢،٥٦٤ ٢٠،٢٥٢،٥٦٤ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠  )مدار من قبل الخليجية االستثمارية(صندوق تجاري باللایر السعودي 
 (٧٥٠) ١٠،١٠٠،٠٠٠ ١٠،١٠٠،٧٥٠  صكوك مجموعة بن الدن السعودية

 (٥٧٣،٧٥٠) ١١،٧٥٦،٢٥٠ ١٢،٣٣٠،٠٠٠  طاقة أبو ظبي الوطنية سندات
 (١٨٠،٨٧٧) ١١،٥٣١،٢٥٠ ١١،٧١٢،١٢٧  شركة اإلستثمارات البترولية الدولية سندات

 ٤٦،٤٨٧ ٦،٠٢٥،٠٠٠ ٥،٩٧٨،٥١٣  الشركة السعودية للكھرباءصكوك 
 ٣٧،٥٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٩٦٢،٥٠٠  سابك صكوك 

 ٥٠٦،٧٧٨ ١٢٦،٥٩٦،٩١٨ ١٢٦،٠٩٠،١٤٠ 
  

  

 
  )مراجعة( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في 

  لایر سعودي

غير  )خسائر(  أرباح القيمة السوقية التكلفة
 المحققة

 ٦١٥،٧٩٥ ٢٣،٦٢٢،٠٤٥ ٢٣،٠٠٦،٢٥٠  سندات البنك السعودي الفرنسي بالدوالر األمريكي
 ١١٨،٠٩٤ ٢٠،١١٨،٠٩٤ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠  )مدار من قبل الراجحي(صندوق البضائع باللایر السعودي 

  باللایر السعودي صندوق أسواق المال
 ٣٢،١٧٣ ١٥،٠٣٢،١٧٣ ١٥،٠٠٠،٠٠٠  )السعودي الفرنسي كاممدار من قبل ( 

 ٥٧،٠١٦ ٢٠،٠٥٧،٠١٦ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠  )مدار من قبل الخليجية االستثمارية(صندوق تجاري باللایر السعودي 
 ٢٠١،٢٥٠ ١٠،٣٠٢،٠٠٠ ١٠،١٠٠،٧٥٠  صكوك مجموعة بن الدن السعودية

 ٣٣،٩٨٧ ٦،٠١٢،٥٠٠ ٥،٩٧٨،٥١٣  السعودية للكھرباءالشركة صكوك 
 (١١٢،٥٠٠) ٢،٨٥٠،٠٠٠ ٢،٩٦٢،٥٠٠  سابك صكوك 

 ٩٤٥،٨١٥ ٩٧،٩٩٣،٨٢٨ ٩٧،٠٤٨،٠١٣ 
  



  
 
 )شركة مساھمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونياليانز  شركة

 )تتمة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 )مراجعةغير (  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للفترة المنتھية في 

 

١٣ 
 

  
 تتمة - ستثماراتاإل .٨

  
  أسھم  غير مدرجة – متاحة للبيع )ب

  )مراجعة غير(  
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠كما في 

  لایر سعودي

  )مراجعة(  
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في 

  لایر سعودي
        

 ٢،٤٢٣،٠٧٨  ٢،٤٢٣،٠٧٨  شركة نجم لخدمات التأمين

 ٨٠٠،٠٠٠  ٨٠٠،٠٠٠  نكست كير السعودية

  ٣،٢٢٣،٠٧٨    ٣،٢٢٣،٠٧٨  
  

 بالتكلفة إدراجھانجم لخدمات التأمين و شركة نكست كير السعودية قد تم  إن اإلستثمارات في شركةف ،ر القيمة السوقيةيلعدم توف -
 .ناقص أي إنخفاض جوھري إن وجد

  
 رصدة مع األطراف ذات العالقةالمعامالت و األ .٩

 
 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠و  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر تسعةال فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجھات ذات العالقة خالل

  :٢٠١٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠كما في  الحليفةوأرصدة الجھات 

  طبيعة المعاملة  أطراف ذات عالقة

)غير مراجعة(  
أشھر المنتھية  التسعة

٢٠١١ سبتمبر ٣٠في  
 لایر سعودي

)غير مراجعة(  
أشھر المنتھية  التسعة 

  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في 
 لایر سعودي

تحت سيطرة  ،شركات تحت السيطرة
مشتركة أو تأثير جوھري ألطراف 

  ذات عالقة

 ١٠،٣٧١،٩٥٥ ١٤،٧٤٨،٠٥١  المكتتبة أقساط التأمين -

 ٣٢،٩٩٠،٣٢٦ ٣٩،٨٤٤،٧٥٣  أقساط إعادة التأمين الصادرة -

تحت سيطرة  ،شركات تحت السيطرة
مشتركة أو تأثير جوھري ألطراف 

  ذات عالقة

 ٥،٩٧٩،١١٠ ١٠،٢٨١،١٧٥  إجمالي المطالبات المدفوعة -

حصة معيد التأمين من المطالبات  -
 ١،٤٢٩،٣٩٠ ٩،٩٦٦،١٧٩  المدفوعة

تحت سيطرة  ،شركات تحت السيطرة
مشتركة أو تأثير جوھري ألطراف 

  ذات عالقة

 ٣١٣،٦٢٨ ٤،٨٣٠،١٨٠  مصاريف عموالت -

 ١،٢٨٨،٨٩٩ ١،٠٧٥،٨٩٤  دخل عموالت -

تحت سيطرة  ،شركات تحت السيطرة
مشتركة أو تأثير جوھري ألطراف 

  ذات عالقة

    مصاريف أخرى

 ٨١٢،٦٤٢ -  رسوم مساعدة فنية -

 - ٥٧٠،٥٤٨  ادارة مطالباتأتعاب  -
 ٤،٨٩٤،٢٣٨ ٥،٥٥٦،٢٩٥  مكافأة ومصاريف متعلقة بھا  كبار موظفي اإلدارة 
 ١٠٩،٨٧٤ ١٩٦،٨٧٥  أتعاب ومصاريف متعلقة بھا   أعضاء مجلس اإلدارة



  
 
 )شركة مساھمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونياليانز  شركة

 )تتمة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 )مراجعةغير (  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للفترة المنتھية في 

 

١٤ 
 

  

 تتمة - رصدة مع األطراف ذات العالقةالمعامالت و األ .٩

كبار موظفي اإلدارة ھم األشخاص الذين لديھم الصالحية والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط، والتوجيه، واإلشراف على نشاطات الشركة، 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويتكونون من كبار المدراء التنفيذيين بما فيھم الرئيس التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي، المدير المالي

شركة كام (كافة اإلستثمارت المربوطة بوحدات وبعض اإلستثمارات المتاحة للبيع الھامة من قبل شركة حليفة  تدار . ي للشركةالتنفيذ
  ).السعودي الفرنسي

  .النقدية وشبه النقدية تتضمن الحسابات البنكية، و أغلبيتھا محتفظ بھا مع مساھم للشركة، البنك السعودي الفرنسي

  :أدرجت ضمن األرصدة التالية كما في تاريخ المركز المالي الجھات ذات العالقة مة أعاله مع إن المعامالت الھا 

)غير مراجعة(       
 كما في

٢٠١١ سبتمبر ٣٠    
 لایر سعودي

)مراجعة(  
 كما في

٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
 لایر سعودي

تحت  ،شركات تحت السيطرة
سيطرة مشتركة أو تأثير جوھري 

 ١،٠٥٠،١١٣ ١،٢٠٥،٣١٩    مصاريف مستحقة  -  ألطراف ذات عالقة
تحت  ،شركات تحت السيطرة

سيطرة مشتركة أو تأثير جوھري 
 ١،٨٠٧،٢٥٤ ٤،٢٠٣،٩٧١  أقساط تأمين مستحقة  -  ألطراف ذات عالقة

تحت  ،شركات تحت السيطرة
سيطرة مشتركة أو تأثير جوھري 

 ٢٧،١٩٦،٨٩٦ ٣٦،١١٧،٠٧٠  دائنة ذمم معيدي التأمين -  ألطراف ذات عالقة
تحت  ،شركات تحت السيطرة

سيطرة مشتركة أو تأثير جوھري 
 ٢٠٩،٨٤٠     ٢،٩٩٣،٢٩١     مطالبات تحت التسوية -  ألطراف ذات عالقة

  
 تحويل المخاطر أي جي دبي، أي جياليانز  برمودا، –أ، اليانز مينا ھولدينج .ن.اليانز س: (تشمل األطراف ذات العالقة الجھات التالية

، اليانز المخاطر العالمية الواليات المتحدة األمريكية، اليانز بلجيكا، ورلد وايد كيراليانز  ،العالمية المتخصصة زالعالمية، شركة اليان اف
ز لبيع سنغافورة، اليانز نيوزيلندا، شركة اليانإ زيورخ، اليانز ھونج كونج، اليانز المخاطر العالمية ھولندا، اليانز .س زيولر ھيرمس، اليان
وشركة ، كايلون السعودي الفرنسي نكست كير السعودية،  ، البنك السعودي الفرنسي، سوفينكو السعودي الفرنسيمنتجات التأمين، 

  ).م. ب . م . ش (  للتأمين  إنسعودي
  
 مربوطة بوحدات إستثمارات .١٠

 
  :٢٠١١ سبتمبر ٣٠المربوطة بوحدات كما في لعقود اإلستثمارات فيما يلي يمثـل  القيمة العادلة من خالل األربـاح والخسائر 

  
  )غير مراجعة(  

  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠كما في 
  لایر سعودي

  )مراجعة (
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في 

  لایر سعودي

 ٤١٣،٧٤٧،١٣٢ ٤٥٧،٧٩٩،٢٨٩  صناديق محلية
 ١١،٧٤٢،٨٥٣ ١٢،٠٥٤،١٤٤  صناديق أجنبية

        ٤٢٥،٤٨٩،٩٨٥    ٤٦٩،٨٥٣،٤٣٣ 



  
 
 )شركة مساھمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونياليانز  شركة

 )تتمة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 )مراجعةغير (  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للفترة المنتھية في 

 

١٥ 
 

  
 رأس المال .١١

، ويتكون من ٢٠١١ سبتمبر ٣٠لایر سعودي كما في  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠يتكون رأس المال المصرح به والمصدر من 
  . لایر سعودي للسھم الواحد ١٠سھم، بقيمة أسمية قدرھا  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠

يتم إثبات التكاليف المباشرة إلصدار األسھم العادية و أسھم حقوق كتخفيض من حقوق . يتم تصنيف األسھم العادية كحقوق ملكية
  .  الملكية

  
 السھم األساسي والمخفض )خسارة/ (دخل  .١٢

 
وق اإلصدار  ) أ ار حق وب  تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسھم لكافة الفترات السابقة بأثر رجعي وذلك إلظھ ى النحو المطل عل

 :كما يلي"  ربحية السھم"   ٣٣في  معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  )غير مراجعة( 
لثالثة أشھر ل

  المنتھية في
 ٢٠١١سبتمبر ٣٠

 لایر السعودي

  )غير مراجعة( 
لثالثة أشھر ل

  المنتھية في
 ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠

  لایر السعودي

  )غير مراجعة( 
أشھر  للتسعة

  المنتھية في
 ٢٠١١سبتمبر ٣٠

  لایر السعودي

  )غير مراجعة( 
أشھر  للتسعة

  المنتھية في
 ٢٠١٠سبتمبر ٣٠

  لایر السعودي
        

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠  عدد األسھم العادية المصدرة 
 ٩،٠٦٦،٦٦٧ - ١٠،٠٠٠،٠٠٠ -  حقوق الأثر إصدار 

 ١٩،٠٦٦،٦٦٧    ٢٠،٠٠٠،٠٠٠     ٢٠،٠٠٠،٠٠٠     ٢٠،٠٠٠،٠٠٠       المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية
  

وية  ل التس تخدام عام ابقة باس رات الس ة المصدرة للفت ھم العادي دد األس رجح لع م إحتساب المتوسط الم عر  ١٫٧٢ت بة الس ل نس ذي يمث وال
دره  ٤٤٫١٣اإلفتراضي للسھم وقدره  ل  ٣في   ٧٥٫٧٥لایر سعودي وسعر اإلقفال للسھم العادي وق داول  ٢٠١٠أبري ه الت م في وم ت أخر ي

  .قبل إصدار حقوق
  
 :األساسي والمخفض للسھم على النحو التالي )الخسارة/(دخل تم إحتساب   ) ب

  )غير مراجعة( 
لثالثة أشھر ل

  المنتھية في
 ٢٠١١سبتمبر ٣٠

 لایر السعودي

  )غير مراجعة( 
لثالثة أشھر ل

  المنتھية في
 ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠

  السعوديلایر 

  )غير مراجعة( 
أشھر  للتسعة

  المنتھية في
 ٢٠١١سبتمبر ٣٠

  لایر السعودي

  )غير مراجعة( 
أشھر  للتسعة

  المنتھية في
 ٢٠١٠سبتمبر ٣٠

  لایر السعودي
        

 (٥،٤٨٤،٩٢٤) (٤٧٤،٠٠٨) (٩٦٠،٠٣٢) ١،٣١٦،٩٣٨  )لایر سعودي(  الفترة )خسارة/ (دخل صافي 

  )أ.  ١٢إيضاح ( المتوسط المرجح لألسھم العادية  
      

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ 
   

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ 
 

٢٠،٠٠٠،٠٠٠ 
 

 ١٩،٠٦٦،٦٦٧ 
ل  ارة/ (دخ ة )خس ية والمخفض ھم األساس الس

 (٠٫٢٩) (٠٫٠٢) (٠٫٠٥) ٠٫٠٧  )لایر سعودي(  المعدلة –
  
  
  
  



  
 
 )شركة مساھمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونياليانز  شركة

 )تتمة(الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 )مراجعةغير (  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للفترة المنتھية في 

 

١٦ 
 

  
 حتياطي النظامياإل - ١٣

 
ً للنظام األساسي، يجب على الشركة أن تحول  حتياطي اإل يساوي حتياطي النظامي حتى من صافي دخل السنة إلى اإل% ٢٠طبقا

  .أي تحويلونظراً لصافي خسارة الفترة، فأنه لم يتم . رأس المال
  

 اإللتزامات المحتملة - ١٤
  

. وثائق التأمين حامليمطالبات بو العادي لألعمال المتعلقةشركة  في قطاع التأمين ويخضع إلجراءات قانونية في المسار تعمل ال
دارة ال تعتقد أن مثل ھذه اإلإن جراءات القانونية ، اإل المعلقات أو كافةوفي حين أنه ليس عمليا على التنبؤ أو تحديد النتائج النھائية ل

  .مركز الماليتأثير جوھري على النتائج وال اكون لھتسوف ) بما في ذلك الدعاوى(اإلجراءات 
  

 المعلومات القطاعية - ١٥
  

تماشيا مع طريقة إعداد التقارير المالية الداخلية للشركة، تم إعتماد قطاعات األعمال من قبل اإلدارة بخصوص أنشطة الشركة،   ) أ
 . لرئيس العمليات صانع القرار الحاليةترتكز المعلومات الواردة في اإليضاحات على أساس التقارير . موجوداتھا و مطلوباتھا

 

النقد وما شابه لعمليات التأمين، ذمم مدينة، مصاريف مدفوعة مقدما، المستحق من عمليات  موجودات القطاع ال تتضمن
  .وبناء عليه، تم إدخالھم في موجودات غير موزعة. المساھمين و ممتلكات و معدات

  

. ومطلوبات أخرى  نھاية الخدمة للموظفين، مصاريف مستحقة كافأةأمين، مال تتضمن مطلوبات القطاع ذمم دائنة لمعيدي الت
  .وبناء عليه، تم إدخالھم في مطلوبات غير موزعة

  

زعة قد تم ابالغ رئيس قسم التشغيل عنھا على أساس تراكمي ولم يتم توزيعھا تحت وإن الموجودات و المطلوبات غير الم
  .ذات عالقة القطاعات

   
 قطاعات األعمال  ) ب
 

  :فيما يلي القطاعات المعتمدة لھدف التقارير القطاعية
  مركبات مجموعة و مركبات فردية:  المركبات            
  اإلنشاءات:  الھندسي             

  الصحي:               الصحي 
  حريق ، سرقة وأموال  :ممتلكات             

   دخاراالحماية والالتقاعد و:       حماية و ادخار 
  مطلوبات و بحري:        عام أخرى     

  



  
 
  
 

١٧ 
 

  
 )شركة مساھمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونياليانز  شركة

  )تتمة(  الموجزة المالية األوليةإيضاحات حول القوائم
)مراجعةغير (  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للفترة المنتھية في

  
  

  
  

  تتمة – علومات القطاعيةم - ١٥
           

  حماية و إدخار  عام أخرى  ممتلكات  الصحي  الھندسي  المركبات  )غير مراجعة(
 عمليات
  المجموع  المساھمين

 لایر سعودي  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتھية في للتسعة أشھر  
 ٥٥٠،٥٧٦،٨٩٢ - ١٢٩،٩٥٠،٠١١ ٦٢،٤٧٩،٧٣٢ ١٣٢،٦٢٣،٢٠٠ ١٠٩،٥٩٧،٩٧٥ ٥١،٧٨٦،٣٩٣ ٦٤،١٣٩،٥٨١  إجمالي األقساط المكتتبة

 ٢٧٨،٦١٦،٩٨٨  -  ٨،٧١١،١٨٢ ٤٩،١٧٨،٢٦٤ ١١٩،٧٤١،٧٣٣ ٥٣،٣٠٠،٦٥٩ ٤٤،٥٥٤،٣٠٤ ٣،١٣٠،٨٤٦  التأمين الصادرةإعادة أقساط 

 ٢٦٥،٨٩٠،٩٨٠  -  ١٢١،٣٧٤،٩٨٩ ١٢،١٨٧،٦٣٤ ١٠،٤٣٤،٣٦٤ ٥٥،٥٦٦،٤٤٨ ٦،٦١١،٣٩٢ ٥٩،٧١٦،١٥٣  صافي األقساط المكتسبة

 (٣١٩،٢٢٥)  -  (٣١٩،٢٢٥)  -   -   -   -   -   غير المحققة لإلستثمارت المربوطة بوحدات األرباح

 (١٤٣،٢٣٥،١١٣)  -  (٤٢،٥٥٥،٩١١) (٧،٢٢٧،٣١٦) (٢،٧٧٤،٧٤٤) (٤١،٣٩٧،١١٥) (٨٦٤،١٧٤) (٤٨،٤١٥،٨٥٣)  صافي المطالبات المتكبدة

 (٥٥،٥٩١،٢٣٨)  -  (٥٥،٥٩١،٢٣٨)  -   -   -   -   -   التغير في اإلحتياطي الحسابي

 (١١،٣٠٦،٨٠٦)  -                  (٧،٥٦٣،٥٥١) ٢،٨٩٧،٨٤٣ ٣،٥٥٨،٤٣١ (٥،٩٠٦،١٣٨) ١،٧٧٠،٩٨٢ (٦،٠٦٤،٣٧٣)  العموالت، صافي إيرادات) / مصاريف(

 (٢،٧٥٢،٨٨٤)  -                 (٦٤٩،٧٥٠) (٣١٢،٣٩٨) (٦٦٣،١١٦) (٥٤٧،٩٩٠) (٢٥٨،٩٣٢) (٣٢٠،٦٩٨)  كتتاب أخرىإمصاريف 

 ٥٢،٦٨٥،٧١٤  -  ١٤،٦٩٥،٣١٤ ٧،٥٤٥،٧٦٣ ١،٠٥٥٤،٩٣٥ ٧،٧١٥،٢٠٥ ٧،٢٥٩،٢٦٨ ٤،٩١٥،٢٢٩  صافي نتيجة اإلكتتاب

 ٩٩٩،٣٦٠  -   -   -   -   -   -   -   أرباح غير موزعة

 (٥٥،٤٨٢،٤٢٢)  -   -   -   -   -   -   -   مصاريف غير موزعة

 (١،٧٩٧،٣٤٨)  -   -   -   -   -   -   -   عمليات التأمينالعجز من 

 ١،٤٦٩،١٥٧ ١،٤٦٩،١٥٧  -   -   -   -   -   -   دخل العموالت 

 (١٤٥،٨١٧) (١٤٥،٨١٧)  -   -   -   -   -   -   مصاريف عمومية و إدارية

 (٤٧٤،٠٠٨)         الفترة صافي خسارة

  

  

  

  



  
 
  
 

١٨ 
 

  
 )شركة مساھمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونياليانز  شركة

  )تتمة(  الموجزة المالية األوليةإيضاحات حول القوائم
)مراجعةغير (  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للفترة المنتھية في

  

  

  

 تتمة –معلومات القطاعية - ١٥
  

  حماية و إدخار  عام أخرى  ممتلكات  الصحي  الھندسي  المركبات  )غير مراجعة(
 عمليات
  المجموع  المساھمين

 لایر سعودي  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠كما في 
          عمليات التأمين  موجودات

 ١٥١،٨٨٢،٩٥١ - ٢٩٣،٨٣٨٥١،٩١٣،٧٨٦٩،٩٣٢،٥٢٧٧١،٢١٥،٦٢٤١٦،٠٣٠،٤٤٦٢،٤٩٦،٧٣٠  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 ١٣٨،٣١٠،٦٨٢ - ٣٦٨،٤٨٠ ١١،٨١٤،١٤٤ ٧٣،٣٦٢،٨٩٩ ٦٢٦،٤٩٥ ٥٠،٣٣٦،٨٥٤ ١،٨٠١،٨١٠  حصة معيدي التأمين من المطلبات تحت التسوية

 ١٥،٦٠٧،٩١٨ - ١،١١٩،٨٥٨ ١،٤١٥،٣٤٦ ٢،٧٥٧،٩٨٥ ١،٦١٨،١٥٨ ٤،٤٧٩،٦٠٩ ٤،٢١٦،٩٦٢  مؤجلة وثائق تكاليف إستحواذ
 ٤٦٩،٨٥٣،٤٣٣ - ٤٦٩،٨٥٣،٤٣٣ - - - - -  مربوطة بوحداتإستثمارات 

 ٢٩٤،٠٦٤،١٥٣ - - - - - - -  موجودات غير موزعة
 ١٦٢،٧٦٨،٦٩٧ ١٦٢،٧٦٨،٦٩٧ - - - - - -  موجودات المساھمين
 ١،٢٣٢،٤٨٧،٨٣٤         إجمالي الموجودات

          عمليات التأمين مطلوبات
 ٢٢٠،٤٠١،١٧٢ - ٢،٦٨٦،٤٦٣ ٢١،٧٣١،٢٢٨ ٧٨،٩٠٥،٢٤٣ ٢١،٨٧٣،٥٢٤ ٥٩،١٣٣،٢١٢ ٣٦،٠٧١،٥٠٢  أقساط غير مكتسبة

 ١٨١،٧٧٦،١٢٦ - ١،٥٨٥،٩٥١ ٢١،٣٥٤،٣٢٠ ٧٧،٦٥٣،٥٧٧ ١٢،٩٤٢،٦٢٨ ٥١،٤٠٤،٤٩٣ ١٦،٨٣٥،١٥٧  مطالبات تحت التسوية
 ١٧،٤٢٣،٧٥٤ - ٧،٢٢٤،٢٨٣٢،١٠١،٩٢٣٢٥٦،٢٢٤ - ٤٢،١٩٥٧،٧٩٩،١٢٩  عموالت غير مكتسبة

 ٤٨١،٨٩٣،١٦٣ - ٤٨١،٨٩٣،١٦٣ - - - - -  حتياطي الحسابياإل
 ١٦٨،٢٢٤،٩٢٢ - - - - - - -  مطلوبات غير موزعة

 ١٦٢،٧٦٨،٦٩٧ ١٦٢،٧٦٨،٦٩٧ - - - - - -  مطلوبات وحقوق المساھمين
إجمالي مطلوبات عمليات التأمين ومطلوبات وحقوق 

 ١،٢٣٢،٤٨٧،٨٣٤         المساھمين

 



  
 
  
 

١٩ 
 

  
 )شركة مساھمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونياليانز  شركة

  )تتمة(  الموجزة المالية األوليةإيضاحات حول القوائم
)مراجعةغير (  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للفترة المنتھية في

 

  

  

 تتمة –معلومات القطاعية  - ١٥

  حماية و إدخار  عام أخرى  ممتلكات  الصحي  الھندسي  المركبات  )غير مراجعة(
 عمليات
  المجموع  المساھمين

 لایر سعودي  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ المنتھية في أشھر  تسعةل
  ٤٠٢،٢٦٨،٣١٦  -  ٢٧،٢٢٧،٦١٥ ٢٩،٨٨٦،٠١٨ ٩٨،٥٤٧،١٧٧ ١٢٣،٤٥٥،٨٣٨ ٥٧،٦٩٥،٦٨٢ ٦٥،٤٥٥،٩٨٦  إجمالي األقساط المكتتبة

 ٢٣١،٩٨٨،٢٧٠  -  ٣،٥٨٣،٦٩٥ ١٧،٩٩٣،٧٧٩ ٨٦،٥٧٣،٨٤٧ ٧٤،١٣٧،٢٨٠ ٤٧،٥٥٣،٩٢٧ ٢،١٤٥،٧٤٢  التأمين الصادرةإعادة أقساط 

  ١٤٦،٨٦٣،٩٠٧  -  ٢٣،١٢١،٤٨٩ ٩،٨٧٥،٧٥٣ ٧،٨١٢،٨٣٤ ٤٦،٢٢٠،٦١٤ ٨،٤٢٩،١٠٩ ٥١،٤٠٤،١٠٨  صافي األقساط المكتسبة

 ٧٧٤،٣٢٨  -  ٧٧٤،٣٢٨  -   -   -   -   -   غير المحققة لإلستثمارت المربوطة بوحدات األرباح
 (٨٣،٢١٧،٦٨٤) - (٤،٦٦٩،٩٥١) (٤،٩١٨،٨٤٢) (٩٨٢،٦٨٨) (٣٢،٣٧٠،٤٢٧) (١،٣٧٥،٠٠٥) (٣٨،٩٠٠،٧٧١)  صافي المطالبات المتكبدة

 (٩،٨٤٨،٣٤٨) - (٩،٨٤٨،٣٤٨) - - - - -  التغير في اإلحتياطي الحسابي

 (٨،٧٨٦،٢٦٢) - (٧٨٣،٧٥٤) (١٣٢،٤٨٢) ٩٩٠،٣٣٨ (٤،٩٦٠،٢٥٩) (٩٨٧،٧٢٠) (٢،٩١٢،٣٨٥)  العموالت، صافي إيرادات) / مصاريف(
 (٢،٠١١،٣٤٢) - (١٣٦،١٣٩) (١٤٩،٤٣٠) (٤٩٢،٧٣٦) (٦١٧،٢٧٩) (٢٨٨،٤٧٨) (٣٢٧،٢٨٠)  كتتاب أخرىإمصاريف 

 ٤٣،٧٧٤،٥٩٩ - ٨،٤٥٧،٦٢٥ ٤،٦٧٤،٩٩٩ ٧،٣٢٧،٧٤٨ ٨،٢٧٢،٦٤٩ ٥،٧٧٧،٩٠٦ ٩،٢٦٣،٦٧٢  صافي نتيجة اإلكتتاب

 ٣٦٣،٧٥٨ - - - - - - -  أرباح غير موزعة
 (٤٩،٥٠٩،٠١٩) - - - - - - -  مصاريف غير موزعة

 (٥،٣٧٠،٦٦٢) - - - - - - -  العجز من عمليات التأمين
 ٣١٩،٨٠٧ ٣١٩،٨٠٧ - - - - - -  دخل عموالت

 (٤٣٤،٠٦٩) (٤٣٤،٠٦٩) - - - - - -  مصاريف عمومية و إدارية
 (٥،٤٨٤،٩٢٤)         الفترة صافي خسارة

          

 

 

  



  
 
  
 

٢٠ 
 

  
 )شركة مساھمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونياليانز  شركة

  )تتمة(  الموجزة المالية األوليةإيضاحات حول القوائم
)مراجعةغير (  ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للفترة المنتھية في

 

 

 

 تتمة - المعلومات القطاعية .١٥

  حماية و ادخار  عام أخرى  ممتلكات  الصحي  الھندسي  المركبات  
 عمليات
  المجموع  المساھمين

 لایر سعودي  )مراجعة( ٢٠١٠ ديسمبر ٣١كما في 
          عمليات التأمين موجودات

 ١١٥،٣٢٤،٥٢٣ - ١،٠٠٤،٢٢٥ ٨،٩٨٨،٦٥٤ ٣٧،١٩٨،٠٤١ ١٢،٠١٧،٥٢٧ ٥٥،٩٦١،٥٤٠ ١٥٤،٥٣٦  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 ٤٧،٩٣٠،٨٨٣ - ١،٦٨٦،٤٥٥١٤،٦٠٤،٢٩٤٦٠٣،٦٤٧٢١،٤٧٧،٦٥٩٩،٤٢٩،٥٢٨١٢٩،٣٠٠  حصة معيدي التأمين من المطلبات تحت التسوية

 ١٢،٧١٦،٩٣٥ - ٨٤٧،٣٦٦ ١،٠٤٥،١٩٢ ١،٠٦١،٦٦٠ ١،٣٦٢،٩٨٨ ٤،٧٣٢،٦٠٥ ٣،٦٦٧،١٢٤  مؤجلةوثائق تكاليف إستحواذ 
 ٤٢٥،٤٨٩،٩٨٥ -  ٤٢٥،٤٨٩،٩٨٥ - - - - -  إستثمارات مربوطة بوحدات

 ١٧٧،٦٩٦،٤١٠ - - - - - - -  موجودات غير موزعة
 ١٦٢،٠٧٩،٢٢٢ ١٦٢،٠٧٩،٢٢٢ - - - - - -  موجودات المساھمين
 ٩٤١،٢٣٧،٩٥٨         إجمالي الموجودات

          عمليات التأمين مطلوبات
 ١٧٧،٧٧٣،٨٢٠ - ٣٤،٦٣٩،٦١٨٦١،٩٦٠،٣٨٥٢٣،٢٢٧،٦٥٦٤٢،٤٤٠،٥٥٨١٤،١٧٥،٤٨٥١،٣٣٠،١١٨  أقساط غير مكتسبة

 ٨٠،٣٦٥،٠٧٠ - ٧٣٨،٦٧٦ ١٦،٨٢٣،١٩٤ ٢٤،٣٨٣،٧٩٦ ٧،٧٢٧،٤٤٢ ١٥،٥٩٤،٧١٠ ١٥،٠٩٧،٢٥٢  مطالبات تحت التسوية
 ١١،٠٣٧،٦٣١ - ١٥٩،٢٧٣ ١،٣٦١،٦٤١ ٢،٣٣٧،٦٣٣ - ٧،١٥٢،٣١٧ ٢٦،٧٦٧  مكتسبةعموالت غير 

 ٤٢٦،٣٠١،٩٢٤ - ٤٢٦،٣٠١،٩٢٤ - - - - -  إحتياطي الحسابي
 ٨٣،٦٨٠،٢٩١ - - - -  - - -  مطلوبات غير موزعة

 ١٦٢،٠٧٩،٢٢٢ ١٦٢،٠٧٩،٢٢٢ - - -  - - -  مطلوبات وحقوق المساھمين
ومطلوبات إجمالي مطلوبات عمليات التأمين 

 ٩٤١،٢٣٧،٩٥٨         وحقوق المساھمين

  
  القطاعات الجغرافية  )ب

   .في المملكة العربية السعودية فقط فإن الشركة تعمل ،٢٠١١ سبتمبر ٣٠ خالل الفترة المنتھية في



 

٢١ 
 

 )شركة مساھمة سعودية( الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني
  )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

   ٢٠١١سبتمبر  ٣٠للفترة المنتھية في 

  
  أرقام المقارنة .١٦

  .الحالية  للفترةإعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع العرض  تم

  
  الموجزة األوليةعتماد القوائم المالية إ .١٧

  . م٢٠١١ أكتوبر ١٦  ھـ الموافق١٤٣٢ ذوالقعدة ١٨في  بتاريخ اإلدارةمن قبل الموجزة  األولية الماليةالقوائم ھذه عتمدت إ

 

 


